ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
„ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ”
Кафедра товарознавства непродовольчих товарів

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з дисципліни
"Товарознавство сувенірів та народних художніх промислів"
для студентів за напрямами підготовки:
6.140103 „Туризм„
6.030510 „Товарознавство і торговельне підприємництво„
Програма професійного спрямування:
6.030510 „Товарознавство і комерційна діяльність”

Полтава 2012

Укладач: Губа Л.М. доцент кафедри товарознавства непродовольчих
товарів, к.т.н.
Рецензенти: Байдакова Л.І., зав. кафедри товарознавства та експертизи в
митній
справі
Луцького
національного
технічного
університету, д.т.н., професор
Лойко Д.П., зав. кафедри товарознавства та експертизи
непродовольчих товарів Донецького національного
університету економіки і торгівлі, к.т.н., професор

Програма обговорена і схвалена на засіданні
кафедри товарознавства непродовольчих товарів
"29" лютого 2012 р., протокол № 5
Зав. кафедри
____________________проф. Кожушко Г.М.

“УЗГОДЖЕНО”
На засіданні науково-методичної групи
зі спеціальності
Голова НМГ зі спеціальності
______________________доц. Бургу Ю.Г.
“ “
2012 р.
“УЗГОДЖЕНО”
Декан товарознавчо-комерційного факультету
______________________доц. Тягунова Н.М.
“ “
2012 р.
“СХВАЛЕНО”

Голова науково-методичної ради унфіверситету
_____________ проф. Рогоза М.Є.
“ ___ “
2012 р.

Програму
розроблено
кафедрою
товарознавства
непродовольчих товарів Вищого навчального закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» (доц. Губа Л.М.).
ВСТУП
Сучасні напрямки щодо розширення туристичних послуг ставлять на
новий щабель розвиток торгівлі сувенірами та товарами народних художніх
промислів. Туризм сьогодні стає поштовхом до відродження та подальшого
розвитку забутих і традиційних народних промислів. Їх мистецтво є основою
для сувенірного виробництва. Тому на сучасному сувенірному ринку
спостерігаються тенденції щодо виробництва та продажу, як унікальних
виробів, пов’язаних із подіями у країні, так і виробів, притаманних для певної
місцевості.
Зважаючи на активний розвиток туризму в Україні та ринку сувенірної
продукції, виникає необхідність підготовки спеціалістів, які володіють
знаннями щодо спадщини народної культури, історії виникнення центрів
виробництва товарів народних художніх промислів в Україні, відмінних
ознак виробів різних регіонів, національної символіки у використанні
кольорів, орнаментів, асортименту товарів, методів контролю якості, умов
зберігання тощо.
Структура дисципліни «Товарознавство сувенірів та народних
художніх промислів» дає можливість студентами засвоїти необхідний обсяг
науково-теоретичних знань, що обумовить можливість цілісного сприйняття
процесу розвитку українських народних художніх промислів, просування
сувенірної продукції вітчизняних виробників на світовий товарний ринок.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Метою дисципліни «Товарознавство сувенірів та народних художніх
промислів» є формування загального уявлення щодо асортименту товарів
народних художніх промислів та сувенірної продукції відповідно до регіонів
України, їх якості, методів дослідження, умов транспортування та зберігання
і практичного застосування одержаних знань у професійній діяльності
майбутніх фахівців.
Після вивчення дисципліни студенти мають знати:

загальні відомості про художні промисли та ремесла України, їх
основні центри;

класифікаційні ознаки та асортимент товарів народних художніх
промислів та сувенірів;

фактори, що впливають на формування споживних властивостей та
якості сувенірів та товарів народних художніх промислів;

вимоги до їх якості, встановлені у нормативній документації;










методи дослідження якості сувенірної продукції;
маркування, пакування, транспортування та зберігання сувенірів та
товарів народних художніх промислів;
нормативно-правову базу регулювання відносин в галузі народних
художніх промислів.
За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:
характеризувати сувеніри та товари народних художніх промислів
залежно від регіону виробництва;
ідентифікувати вироби за основними класифікаційними ознаками та
маркованням;
визначати якість товарів народних художніх промислів та сувенірів;
здійснювати приймання товарів;
аналізувати закономірності розвитку сувенірної продукції українських
виробників на внутрішньому та світовому товарних ринках.
ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1 Теоретичні аспекти товарознавства сувенірів та товарів художніх
народних промислів
Теоретичні засади товарознавства. Основні етапи розвитку
товарознавства. Взаємозв'язок товарознавства з іншими науковими
дисциплінами. Поняття про споживні властивості товарів. Класифікація
товарів.
Тема 2. Сучасний стан галузі народних художніх промислів
Нормативно-правова база регулювання відносин в галузі народних
художніх промислів. Заходи щодо відродження традиційного народного
мистецтва та народних художніх промислів в Україні. Україна як виробник
товарів народних художніх промислів та сувенірної продукції на
внутрішньому і світовому ринках. Стан ринку товарів народних художніх
промислів та сувенірів в Україні.
Тема 3. Загальні відомості про сувеніри та вироби художніх народних
промислів України
Сувенірна продукція в туризмі. Класифікаційні ознаки товарів
народних художніх промислів та сувенірів. Загальні відомості про художні
промисли та ремесла. Центри народних художніх промислів та ремесел в
Україні. Міфологічні образи, метафори та символи у сувенірах та товарах
народних художніх промислів. Кольорова символіка. Обереги України.
Тема 4. Товари народних художніх промислів декоративного ткацтва
Історична довідка про розвиток ткацького ремесла в Україні. Фактори,
що впливають на формування споживних властивостей та якості тканих
виробів: сировина, способи ткання та обладнання. Споживні властивості
товарів народних художніх промислів. Класифікація та характеристика
асортименту виробів художнього ткацтва. Вимоги до якості тканих виробів.
Приймання тканих виробів в торгівлі. Маркування, пакування,

транспортування та зберігання товарів народних художніх промислів
декоративного ткацтва.
Тема 4. Килими та килимові вироби України
Історія розвитку килимарства в Україні. Фактори формування
споживних властивостей та якості килимів. Споживні властивості килимів та
килимових виробів. Класифікація і характеристика асортименту килимів та
килимових виробів ручного та машинного способів виробництва.
Асортимент килимів України. Гобелени. Вимоги до якості килимів та
килимових виробів. Приймання килимів і килимових виробів в торгівлі та
оцінка їх якості. Маркування, пакування, транспортування та зберігання
килимів та килимових виробів.
Тема 5. Товари народних художніх промислів з вишивкою
Історія розвитку та розміщення художніх промислів виробництва
виробів з вишивкою в Україні. Фактори, що впливають на формування
споживних властивостей та якості товарів художніх промислів з вишивкою:
основні та допоміжні матеріали для виробництва, техніки вишивання,
орнаментальні мотиви. Класифікація та характеристика виробів із
вишивкою. Особливості виробів різних регіонів України. Вимоги та оцінка
якості виробів із вишивкою. Приймання виробів в торгівлі. Маркування,
пакування, транспортування та зберігання виробів із вишивкою.
Тема 6. Товари народних художніх промислів із шкіри
Історія розвитку та географія промислу. Особливості техніки
виробництва сувенірів та товарів народних художніх промислів із шкіри:
матеріали; художньо-технічні засоби виробництва та оздоблення.
Класифікація та характеристика виробів народних художніх промислів із
шкіри. Вимоги та оцінка якості шкіряних виробів. Приймання виробів в
торгівлі. Маркування, пакування, транспортування та зберігання товарів
народних художніх промислів із шкіри.
Тема 7. Товари народних художніх промислів і сувеніри із дерева та
природних рослинних матеріалів
Історія розвитку та географія виробництва товарів та сувенірів із дерева
та рослинних матеріалів в Україні. Технічні засоби і прийоми художньої
обробки дерева: матеріали; технічні формотворні засоби; техніки
художнього оформлення. Класифікація та характеристика асортименту
товарів та сувенірів із дерева. Особливості асортименту виробів,
виготовлених плетінням. Вимоги до якості товарів та сувенірів із дерева та
рослинних матеріалів. Приймання виробів в торгівлі. Маркування,
пакування, транспортування та зберігання сувенірів і товарів народних
художніх промислів із деревини та природних рослинних матеріалів.
Тема 8. Керамічні вироби народних художніх промислів та сувеніри
Історія виникнення та розвитку гончарства. Географія народних
художніх промислів із кераміки. Особливості технології виробництва виробів
з кераміки: сировинні матеріали; формування виробів; декорування.
Класифікаційні ознаки та характеристика асортименту виробів народних
художніх промислів та сувенірів із кераміки. Вимоги та оцінка якості товарів

та сувенірів із кераміки. Маркування, пакування, транспортування та
зберігання керамічних виробів народних художніх промислів та сувенірів.
Тема 9. Товари художніх народних промислів і сувеніри із скла
Історична довідка про розвиток гутництва в Україні. Фактори
формування споживних властивостей та якості сувенірів і товарів художніх
промислів із скла: сировинні матеріали; технологія виготовлення;
декорування. Класифікаційні ознаки та характеристика асортименту виробів
народних художніх промислів та сувенірів із скла. Вимоги та оцінка якості
товарів та сувенірів із скла. Маркування, пакування, транспортування та
зберігання виробів народних художніх промислів та сувенірів із скла.
Тема 10. Товари художніх промислів та сувеніри із металу, каменю,
кістки та рогу
Історія розвитку промислу виробництва виробів із металу, каменю,
кістки та рогу на території України. Особливості виробництва виробів із
металу, каменю, кістки та рогу. Класифікація та характеристика асортименту
виробів народних художніх промислів із металу, каменю, кістки та рогу.
Вимоги до якості виробів. Маркування, пакування, транспортування та
зберігання виробів народних художніх промислів та сувенірів із металу,
каменю, кістки та рогу
Тема 11. Писанкарство, витинанки та вироби з бісеру
Історія виникнення писанкарства. Матеріали для виробництва та
прийоми декорування писанок. Особливості орнаментального та кольорового
розпису писанок різних регіонів України. Витинанки: матеріали та техніки
виготовлення, особливості художнього оформлення. Характеристика
асортименту витинанок за основними класифікаційними ознаками. Історія
виникнення бісеру та виробів з нього. Класифікація та характеристика
асортименту виробів з бісеру.
Вимоги до якості. Пакування та зберігання.
Тема 12. Український народний одяг і взуття
Історична довідка про народне вбрання. Класифікація та
характеристика асортименту натільного одягу. Види та характеристика
нагрудного та поясного одягу. Верхній народний одяг: класифікація та
характеристика асортименту. Українські головні убори. Взуття: матеріали
виготовлення та види. Український народний костюм: характеристика за
регіонами.
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